
Studijní pobyt v Portugalsku 

V rámci projektu Globální rozvojové vzdělávání 2018 jsem měla možnost zúčastnit se 3. – 9. června 
studijního pobytu v Lisabonu. Projekt je financován Ministerstvem zahraničních věcí a Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Umožní vycestovat 6 skupinám českých učitelů do různých zemí 
Evropy, aby se seznámili se systémy školství a různými formami globálního vzdělávání. Výjezd 12 
učitelů do Portugalska byl realizován NIDV ve spolupráci s přijímající organizací Clube Intercultural 
Europeu. Dvě pracovnice NIDV vytvořily spolu s pracovníkem CIE velice pestrý a přínosný program. 
První den jsme se seznámili s náplní Clube a s konkrétními projekty. Pracují v části Lisabonu, kde ještě 
před rokem 2000 stál slam, ve kterém žili především Rómové, ale také lidé, kteří přišli z bývalých 
kolonií po roce 1974, kdy skončila v Portugalsku diktatura. Dnes tu lidé bydlí ve vícepatrových 
domech. Club pracuje s touto komunitou, kde vzdělání nebylo v minulosti prioritou. Dále jsme se 
seznámili se systémem vzdělávání a postavením učitelů v Portugalsku. Srovnávali jsme a celý týden 
při prohlídkách 5 škol v různých částech Lisabonu jsme diskutovali o tom, co bychom v našem školství 
třeba uvítali a na co bychom si asi těžko zvykali.  V programu byla také návštěva instituce Centrum 
Sever – Jih, zřízený radou Evropy, která má v současnosti za úkol koordinovat rozvojovou spolupráci. 
Navštívili jsme i pedagogickou fakultu, která vzdělává učitele pro první dva stupně škol. Překvapila 
nás délka pedagogické praxe, kterou studenti musí absolvovat, než vstoupí do škol jako učitelé. 
V současnosti převažují v Lisabonu velké školy, tzv. Agrupamento, pro děti od 3 až do 18 let. Do 
těchto škol chodí žáci podle místa bydliště. Navštívili jsme např. nově postavenou školu pro 1500 
žáků, kterou navštěvují především děti, které mají své kořeny v bývalých afrických koloniích. Zde se 
snaží žáky v posledním stupni vzdělávání (EB3) připravit na různé profese, ve kterých se mohou 
v současnosti uplatnit (kuchař, číšník, krejčí apod.). Na jiné škole jsme měli možnost proniknout do 
systému přípravy na studium na univerzitách. Při volné besedě se studenty jsme se např. dozvěděli, 
že je velice náročné přijetí na lékařské fakulty v Portugalsku, proto hledají studenti možnosti studovat 
v jiných zemích EU, např. také v Česku nebo na Slovensku.  Na všech školách nám také ukazovali 
různé projekty globálního vzdělávání. Některé byly podobné těm našim, jiné vychází samozřejmě 
z historického vývoje a přírodních podmínek Portugalska. Velmi obohacující byla i návštěva centra 
Asociace válečných invalidů (ADFA)z koloniálních válek, které probíhaly od roku 1961 až do pádu 
diktatury v roce 1974. Na návštěvu kulturních památek Lisabonu byl čas vždy až ve večerních 
hodinách. Přesto se mi splnil i cíl navštívit nejzápadnější bod evropské pevniny Cabo da Roca. Poznání 
historie bývalé koloniální mocnosti Portugalska a jejich důsledků pro současný vývoj v rámci měnící se 
Evropy bylo pro mne, jako učitelku geografie, asi nejpřínosnější. 
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